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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 de gener de 2020  
Hora: 10.00 h  
Lloc: Sala de juntes de Casa de la Vila  
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
 
2. DESPATX OFICIAL  

 
2.1 Donar compte de la Sentència núm. 1.146 del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya. 
 
3. RECURSOS HUMANS 
 

3.1 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000010, de data 7 de gener de 2020, 
sobre el nomenament de màxima urgència de la senyora DDM com a Tècnica de 
Mobilitat. (G0232019000248) 
 

3.2 Ratificar el decret núm. 2020LLDR000029 de data 10 de gener i 
modificat pel decret núm. 2020LLDR000037 de data 14 de gener, sobre l’aprovació 
de la urgència, excepcionalitat i la inajornabilitat de l'adscripció en comissió de 
Serveis del senyor FJMG. (G0232019000018) 
 
4. CULTURA  
 

4.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per la 
realització de l'espectacle Ara més!!!. (CTME2020000007) 
 
5. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES  
 

5.1 Aprovar la modificació del Projecte executiu de reurbanització del carrer 
Jaca, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. (T2322018000003) 
 

5.2 Declarar la caducitat de l’ordre de manament T2642018000013 i iniciar 
nova ordre de manament per a la construcció d'un mur de contenció ensorrat a la 
finca ubicada al carrer Tremp, 121, de Sant Vicenç dels Horts. (T2642020000001)  

 
5.3 Aprovar la caducitat de l’expedient T2642018000016 i inici de nou 

expedient d'ordre de manament per tal de garantir l'estabilitat dels arbres existents 
i la construcció d’un sistema de contenció de les terres llindars entre les finques del 
carrer Mestre Millet 2 i 4, de Sant Vicenç dels Horts. (T2642020000003)  
 

5.4 Aprovar l’inici d’expedient d’ordre de manament per a la reparació del 
mur que separa la finca de Centre Comercial La Vailet, ubicada a la Carretera de 
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Sant Boi, 63-67, de Sant Vicenç dels Horts, amb les parcel·les agrícoles. 
(T2642019000056)  
 
6. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL  
 

6.1 Incoar expedient sancionador núm. 114/2019 al senyor MPP. 
(SC012019000108)  
 

6.2 Aprovar la liquidació recollides selectives sistemes integrats de gestió 
de residus municipals: recollida (paper i cartró, vidre, envasos) de gener a 
desembre de 2019, Plus envasos fix i variable 2018, venda paper i cartró de gener 
a desembre de 2019 i RAEE 1r, 2n i 3r trimestres 2019. (MALQ2020000001)  
 
7. SERVEIS SOCIALS  
 

7.1 Aprovar el conveni de col·laboració amb Caritas Diocesana de Sant 
Feliu del Llobregat i Fundació Maria Auxiliadora i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, dins de l’àmbit de serveis socials bàsics per l’any 2020, queregula una 
subvenció nominativa, amb Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat per al 
funcionament del Rebost per a l’any 2020. (SBNO2020000001)  
 
8. ESPORTS  
 

8.1 Aprovar resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la 
convocatòria de subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el 
foment i difusió d’activitats del departament d’Esports, de l’apartat Sant Vicenç al 
món per a l’any 2019. (SBV12019000008)  
 
9. SEGURETAT CIUTADANA  
 

9.1 Incoar expedient sancionador núm. 105/2019 a la menor NDA. 
(SC012019000099)  
 

9.2 Incoar expedient sancionador núm. 106/2019 a la menor ELJ. 
(SC012019000100) 
 

9.3 Incoar expedient sancionador núm. 107/2019 al senyor VLV. 
(SC012019000101)  
 

9.4 Incoar expedient sancionador núm. 108/2019 al senyor CMP. 
(SC012019000102)  
 

9.5 Incoar expedient sancionador núm. 109/2019 al senyor JGG. 
(SC012019000103)  
 

9.6 Incoar expedient sancionador núm. 112/2019 al senyor MGC. 
(SC012019000106)  
 

9.7 Incoar expedient sancionador núm. 113/2019 al senyor JMGR. 
(SC012019000107)  
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9.8 Incoar expedient sancionador núm. 115/2019 al senyor ZBA. 

(SC012019000109)  
 

9.9 Incoar expedient sancionador núm. 116/2019 al senyor SA. 
(SC012019000110)  
 
10. Proposicions urgents 
 

10.1 Aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor de serveis per a 
la realització de la decoració de la Plaça Lluís Companys i exposició concurs 
d'aparadors. (CTME2020000008) 
 


